النشرة األسبوعية
األسبوع األول من شهر يونيو
تغط ــي ه ــذه النش ــرة األح ــداث الت ــي ج ــرت ف ــي ش ــمال س ــيناء باألس ــبوع األول م ــن ش ــهر يوني ــو والت ــي تمك ــن
فري ــق المؤسس ــة م ــن رصده ــا وتوثيقه ــا بش ــكل ميدان ــي.

الملخص:
وثق ــت مؤسس ــة س ــيناء لحق ــوق اإلنس ــان س ــقوط قذائ ــف عش ــوائية عل ــى أعي ــان مدني ــة ف ــي مدين ــة الش ــيخ
زوي ــد ،وس ــجلت وق ــوع أض ــرار جس ــيمة ف ــي أح ــد األحي ــاء كادت ت ــودي ب ــأرواح مدنيي ــن .كم ــا تعمّق ــت صعوب ــة
أح ــوال العي ــش الكري ــم ل ــدى الصيادي ــن بع ــد أن منع ــت الس ــلطات المحلي ــة الصي ــد ف ــي بحي ــرة “البردوي ــل” رغ ــم
أنه ــا كان ــت ق ــد ح ــددت س ــاب ًق ا موع ـدًا لذل ــك.

تفاصيل االنتهاكات:
2020.06.01
أح ــدث س ــقوط قذيفتي ــن عش ــوائيتين عل ــى مب ــان س ــكنية لمدنيي ــن ،ف ــي ح ــي الكوث ــر داخ ــل مدين ــة الش ــيخ
زوي ــد ،فزعًــا ش ــدي دًا بي ــن الس ــكان وأض ــرارًا مادي ــة جس ــيمة ف ــي المنطق ــة .أف ــاد ش ــاهد عي ــان لمؤسس ــة س ــيناء
لحق ــوق اإلنس ــان ،أن الحادث ــة وقع ــت ف ــي وق ــت الظهي ــرة ،وأن أح ــد ه ــذه القذائ ــف س ــقط عل ــى س ــطح عم ــارة
س ــكنية أهلي ــة ،تق ــع بالق ــرب م ــن مس ــجد الح ــي ،أم ــا الثاني ــة فوقع ــت ف ــي أرض فض ــاء ق ــرب مس ــاكن عش ــيرة
“الماللح ــة” المج ــاورة.
أوض ــح أح ــد الس ــاكنين ف ــي العم ــارة ،أن س ــطح واح ــدة م ــن الش ــقق الس ــكنية تض ــرر بش ــدة ،وأحدث ــت القذيف ــة
في ــه فتح ــة كبي ــرة ،وامت ــدت آث ــار االنفج ــار مس ــببة أض ــرارًا فادح ــة للمن ــزل م ــن الداخ ــل ،ول ــوال أن س ــاكني الش ــقة
ل ــم يكون ــوا ف ــي داخله ــا لحظ ــة الحادث ــة ،لكان ــوا ق ــد تحول ــوا إل ــى أش ــاء.
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رج ــح ع ــدد م ــن أهال ــي الح ــي انط ــاق القذائ ــف المدفعي ــة م ــن كمي ــن بواب ــة مدين ــة الش ــيخ زوي ــد ،الواق ــع عن ــد
مدخ ــل المدين ــة م ــن الجه ــة الغربي ــة المحاذي ــة للطري ــق الدول ــي الم ــؤدي إل ــى مدين ــة العري ــش ،واتفق ــت روايات
األهال ــي المقدم ــة لفري ــق مؤسس ــة س ــيناء ،عل ــى أن دوري ــة للجي ــش حض ــرت بع ــد س ــاعة م ــن الحادث ــة للمنطق ــة
الس ــتطالع الم ــكان وجم ــع بقاي ــا م ــن القذيفتي ــن دون إب ــداء أي ــة مالحظ ــات.
أشــتكى األهالــي ممــن قابلهــم فريــق مؤسســة ســيناء لحقــوق اإلنســان مــن اآلثــار النفســية التــي تتركهــا
القذائ ــف العش ــوائية ،واألص ــوات المزلزل ــة الت ــي تنت ــج عنه ــا ،واالهت ــزازات الت ــي تح ــدث للمن ــازل وتهش ــم نواف ــذه.
ق ــال أح ــد اآلب ــاء :إن أطفال ــي يعيش ــون بف ــزع ،أحده ــم أصبح ــت لدي ــه حال ــة نفس ــية ،إذ يبك ــي بش ــدة كلم ــا س ــمع
أصواتًــا مرتفع ــة.
تُع ــد اإلطالق ــات والقذائ ــف العش ــوائية ف ــي م ــدن ش ــمالي س ــيناء واح ــدة م ــن األس ــباب الت ــي س ــجلت به ــا ح ــاالت
قتــل وإصابــات ،وجميعهــا تقيّــد ضــد مجهــول فــي الســجالت الرســمية .تواتــرت شــهادات عــدد مــن ســكان
مدين ــة الش ــيخ زوي ــد عل ــى أن خط ــر س ــقوط القذائ ــف م ــا زال قائ مًــا ،حي ــث يتواج ــد مرب ــض لمدفعي ــة “الهاوت ــزر”
و”المج ــرورة عل ــى عج ــات” داخ ــل كمي ــن بواب ــة الش ــيخ زوي ــد الواق ــع عن ــد مدخ ــل المدين ــة م ــن الجه ــة الغربي ــة،
المح ــاذي للطري ــق الدول ــي الم ــؤدي لمدين ــة العري ــش .أوض ــح ع ــدد م ــن األهال ــي إل ــى أن مج ــال م ــرور القذائ ــف
يت ــم عب ــر س ــماء المدين ــة باتجاه ــات مختلف ــة أبرزه ــا تج ــاه م ــزارع س ــاحل رف ــح وأحيانًــا باتج ــاه جن ــوب المدين ــة،
وإذا م ــا أخطئ ــت ف ــإن مصيره ــا س ــيكون عل ــى أح ــد المن ــازل أو المصال ــح المدني ــة ،يش ــبّه األهال ــي وضعهم بس ــبب
ه ــذا الخط ــر وكأنه ــم رهائ ــن دائمي ــن ل ــه.
م ــن الش ــائع ع ــدم حص ــول ضحاي ــا القذائ ــف واإلطالق ــات العش ــوائية عل ــى أي ــة تعويض ــات عل ــى األض ــرار تصيبه ــم،
فه ــي تقيّــد ض ــد مجه ــول ،مم ــا ينف ــي وج ــود أي ــة مس ــؤولية قانوني ــة يمك ــن اس ــتخدامها قضائ يًــا والحص ــول
عل ــى جب ــر مالئ ــم للخس ــائر.
يحظ ــر البروتوك ــول األول اإلضاف ــي م ــن اتفاقي ــات جني ــف لع ــام  ،1977ف ــي الم ــادة  51النقط ــة 4-ج ،الهجم ــات
العش ــوائية ،وه ــي الت ــي تس ــتخدم طريق ــة أو وس ــيلة للقت ــال ال يمك ــن حص ــر آثاره ــا عل ــى النح ــو المح ــدد قانونًــا،
ومــن ثــم فــإن مــن شــأنها أن تصيــب ،فــي كل حالــة كهــذه ،األهــداف العســكرية واألشــخاص المدنييــن أو
األعي ــان المدني ــة دون تميي ــز.
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2020.06.05
ف ــي  5يوني ــو ،ألغ ــت الس ــلطات المحلي ــة المس ــؤولة ع ــن بحي ــرة “البردوي ــل” موع ــد افتت ــاح موس ــم الصي ــد فيه ــا
دون تحدي ــد وق ــت آخ ــر لذل ــك ،والت ــي كان م ــن المق ــرر أن تنطل ــق ف ــي  1ماي ــو وحت ــى  30ديس ــمبر ،ث ــم ح ــددت
إدارة البحي ــرة الح ًق ــا ي ــوم  5يوني ــو للب ــدء ف ــي ذل ــك .ليجتم ــع بذل ــك ق ــرار من ــع الصي ــد ف ــي البحي ــرة إل ــى جان ــب
ق ــرار منع ــه ف ــي س ــواحل ش ــمال س ــيناء أيض ــا ،وال ــذي م ــا زال س ــار يًا من ــذ تاري ــخ فرض ــه ف ــي فبراي ــر  ،2018فه ــو م ــن
آث ــار العملي ــات العس ــكرية الش ــاملة الت ــي انطلق ــت ف ــي ذات التاري ــخ وم ــا زال ــت س ــارية حت ــى اآلن ،والت ــي حول ــت
مئ ــات األس ــر الت ــي تمته ــن الصي ــد إل ــى أس ــر مُعدم ــة ف ــي مخالف ــة صريح ــة لإلع ــان العالم ــي لحق ــوق اإلنس ــان
ف ــي الم ــادة  ،23الت ــي أق ــرت أن “ل ــكل ش ــخص ح ــق العم ــل ،وف ــي حري ــة اختي ــار عمل ــه ،وف ــي ش ــروط عم ــل عادل ــة
ومرضي ــة ،وف ــي الحماي ــة م ــن البطال ــة”.
تج ــدر اإلش ــارة إل ــى أن ه ــذا الق ــرار تق ــوم الحكوم ــة بتطبيق ــه عل ــى أس ــاس تميي ــزي مناطق ــي ،فه ــو يش ــمل صي ــادي
محافظ ــة ش ــمال س ــيناء فق ــط ،ف ــي حي ــن أن صي ــادي المحافظ ــات األخ ــرى يس ــتطيعون الصي ــد ب ــكل حري ــة ودون
وج ــود أي ــة عوائ ــق.
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خارطة شبه جزيرة سيناء

مدن رئيسية
شمال سيناء
مركز المدينة
وسط و جنوب سيناء
الحدود االدارية
حدوث انتهاك
اسم و موقع المدينة
التي حدث فيها انتهاك
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جميع الحقوق محفوظة
لمؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان

